
głoszenie nr 500301778-N-2018 z dnia 18-12-2018 r.  

Jarocin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 661740-N-2018  

Data: 13.12.2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Jarocin, Krajowy numer identyfikacyjny 53604800000, ul.   , 37405   Jarocin, woj. 

podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8713141 wew. 28, e-mail jarocin@kki.krakow.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: XI  

Punkt: 12  

W ogłoszeniu jest: . Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana: 

Gmina Jarocin Jarocin 159 37-405 Jarocin i oznaczona nazwą: Świadczenie usługi kompleksowej 

polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na 

potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jarocin oraz 

jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r., znak sprawy 

IŚM.271.10.2018 z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed dniem 20.12.2018 r. godz. 11:00  

W ogłoszeniu powinno być: . Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być 

zaadresowana: Gmina Jarocin Jarocin 159 37-405 Jarocin i oznaczona nazwą: Świadczenie usługi 

kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej 

dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę 

Jarocin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r., 

znak sprawy IŚM.271.10.2018 z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed dniem 21.12.2018 r. godz. 11:15  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: XII  

Punkt: 2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert upływa w dniu 20.12. 2018r. o godzinie 11:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert upływa w dniu 21.12. 2018r. o godzinie 11:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: XII  

Punkt: 3  

W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018r. o godzinie 11:15  

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018r. o godzinie 11:15  

 


